
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

23.04.2015          №255 

 

 

 

 

Про відзначення  Дня матері  

та Міжнародного Дня сім’ї  

у Солом'янському районі м. Києва 

 

 

 

           Відповідно до Указу Президента України від 10.05.1999 № 489/99                     

«Про День матері» та з метою духовного відродження національно-культурних 

традицій української сім'ї, зміцнення її ролі в житті суспільства: 

 

1.  Провести 16.05.2015 року   захід  з нагоди відзначення   Дня матері та 

Міжнародного Дня сім’ї у Солом’янському районі м. Києва (далі  -   Захід). 

 

2. Затвердити організаційний план Заходу, що додається. 

 

3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської районної           

в місті Києві державної адміністрації (Кустова І.В.) скоординувати роботу                     

з організації та проведення Заходу.   

   

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації                           

згідно  з розподілом обов’язків . 

 

 

 

 

Голова                                                                                                           М. Шкуро 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

23.04.2015 №255  

 

Організаційний план заходу 

з нагоди відзначення  Дня матері та Міжнародного Дня сім’ї у Солом’янському районі м. Києва 

 

№ Найменування заходу Час і місце 

проведення 

Відповідальні 

1. Приведення до належного санітарно-технічного 

стану парку ім. Островського  

16.05.2015 

Відділ контролю за благоустроєм  Солом'янської  

районної в місті Києві державної адміністрації (Бабій 

П.М.), комунальне підприємство по утриманню зелених         

насаджень Солом'янського району м.Києва                                

(Приходько В.П.)  

2. Забезпечення сестринської бригади 
16.05.2015 

Управління охорони здоров’я Солом’янської районної  в 

місті Києві державної адміністрації   (Клименко П.М.)     

3. Організація  забезпечення  посиленої охорони 

громадського порядку у парку     ім. Островського  
16.05.2015 

Сектор  взаємодії з правоохоронними органами та з 

питань запобігання і виявлення корупції  Солом'янської  

районної в місті Києві державної адміністрації   

(Бевзенко Я.О.) 

4. Організація та проведення святкового концерту 

16.05.2015 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві                 державної адміністрації  

(Кустова І.В.), Солом’янське районне об’єднання 

підліткових клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.) 

5. Організація виставки дитячих робіт на тему: 

«Моя родина». 

16.05.2015 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської 

районної  в місті Києві     державної адміністрації   

(Кустова І.В.), Солом’янське районне об’єднання 

підліткових клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.) 

6. Організація та проведення майстер-класів 

16.05.2015 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві                 державної адміністрації  

(Кустова І.В.), Солом’янське районне об’єднання 
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підліткових клубів за місцем проживання «Либідь» 

(Максимович Г.М.) 

7. Проведення спортивної естафети 

16.05.2015 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві                       державної 

адміністрації  (Кустова І.В.), Солом’янське районне 

об’єднання підліткових клубів за місцем проживання 

«Либідь» (Максимович Г.М.) 

8. Організація та проведення конкурсу: «Малюнки 

на асфальті»  

16.05.2015 

Відділ у справах сім’ї, молоді та                         спорту 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації  (Кустова І.В.), Солом’янське районне 

об’єднання підліткових клубів за місцем проживання 

«Либідь»                        (Максимович Г.М.) 

 

 

 

 

             Керівник апарату                                                                                                                                              П.Макаренко 

 

 


